
SYARAT PENDAFTARAN SELEKSI CALON PETUGAS HAJI DAERAH 
PROVINSI BENGKULU TAHUN 1440 H/ 2019 M 

 
1. Surat pemohonan untuk menjadi Petugas Haji Daerah Provinsi Bengkulu, di atas 

materai 6000 sesuai formasi bidang pelayanan yang dituju, disampaikan kepada 

Gubernur Bengkulu melalui Tim Seleksi Petugas Haji Daerah Provinsi Bengkulu 

Tahun 1440 H/ 2019 M; 

2. Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja bagi ASN/Swasta yang masih aktif; 

3. Surat pernyataan tidak menggugat hasil keputusan Tim Seleksi Petugas Haji 

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1440 H/ 2019 M, di atas materai 6000; 

4. Peserta seleksi tidak diperkenankan diikuti suami/istri secara bersamaan; 

5. Surat pernyataan tidak menunaikan ibadah haji tahun 1440 H /2019 M 

(memahrami atau dimahrami) yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai 

6000, bagi suami diketahui oleh istri dan sebaliknya; 

6. Pada saat pendaftaran melampirkan persyaratan umum dan persyaratan khusus 

sesuai formasi yang dilamar; 

7. Bagi Calon Petugas Haji formasi Pelayanan Umum semua persyaratan 

dimasukkan dalam map plastik berwarna kuning; 

8. Bagi Calon Petugas Haji formasi Pelayanan Bimbingan Ibadah semua 

persyaratan dimasukkan dalam map plastik berwarna biru; 

9. Bagi Calon Petugas Haji formasi Pelayanan Kesehatan semua persyaratan 

dimasukkan dalam map plastik berwarna hijau; 

10. Tempat pendaftaran di Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu 

(Kantor Gubernur Bengkulu Gedung A lantai 3), pada jam kerja; 

11. Lamaran disampaikan langsung oleh yang bersangkutan (tidak boleh di wakilkan); 

12. Berkas pendaftaran yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan (menjadi hak 

panitia). 

 

ADAPUN PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS BAGI PESERTA SELEKSI CALON 
PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 1440 H/ 2019 H, 
SEBAGAI BERIKUT : 

A. Persyaratan umum : 

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan potokopy KTP elektronik 

atau surat keterangan sudah melakukan perekaman dari Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan sipil di legalisir oleh pejabat yang berwenang; 

2. Beragama Islam; 

3. Sehat keterangan sehat dari dokter rumah sakit Pemerintah ; 

4. Memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas dibuktikan dengan 

potokopy Ijazah terakhir S1 yang dilegalisir; 

5. Berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas yang disediakan 

oleh panitia seleksi di atas materai 6000; 

6. ASN/TNI/Polri/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Pembimbing dari unsur 

kelompok bimbingan dan/atau Pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta 

harus dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasan; 

7. Tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung yang dibuktikan 

dengan SKCK dari Kepolisian; 

8. Bagi calon Petugas Haji yang sudah pernah berhaji dan dinyatakan lulus 

seleksi menjadi Petugas Haji, wajib membayar biaya visa saat pelunasan 

biaya haji sebesar SAR 2.000 (Dua Ribu Saudi Arabia Riyal), sesuai 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2019 

tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440 

H/ 2019 M, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000. 

 



B. Persyaratan khusus : 

I. Bidang pelayanan umum : 

1. Laki-laki; 

2. Umur paling rendah 25 (dua puluh lima tahun) dan paling tinggi 60 (enam 

puluh tahun) pada saat mendaftar; 

3. Pendidikan minimal S1 atau sederajat; 

4. Surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sebagai Pembimbing Haji 

dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) diatas materai 6000; 

5. Memiliki kemampuan manajerial dan pelayanan dibidang umum dibuktikan 

dengan pernyataan yang bersangkutan di atas materai 6000; 

6. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji yang dibuktikan dengan surat 

pernyataan oleh yang bersangkutan di atas materai 6000; 

7. Memahami ilmu manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji dengan 

pernyataan oleh yang bersangkutan di atas materai 6000; 

8. Dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar dibuktikan dengan 

pernyataan yang bersangkutan di atas materai 6000;  

9. Diutamakan mampu berbahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dibuktikan dengan foto copy sertifikat yang dilegalisir atau surat 

keterangan dari lembaga resmi; 

10. Belum pernah menjadi petugas haji : Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), 

Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Panitia Penyelenggara 

Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), Tim 

Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) 

dibuktikan dengan surat pernyataan oleh yang bersangkutan di atas 

materai 6000. 

 

II. Bidang Pelayanan Bimbingan Ibadah :  

1. Umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh 

lima) tahun pada saat mendaftar; 

2. Sudah menunaikan ibadah haji yang dibuktikan dengan surat pernyataan 

oleh yang bersangkutan di atas materai 6000; 

3. Surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sebagai Pembimbing Haji 

dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) diatas materai 6000; 

4. Dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, dibuktikan dengan 

surat pernyataan oleh yang bersangkutan di atas materai 6000; 

5. Wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji, 

dibuktikan dengan pernyataan oleh yang bersangkutan di atas materai 

6000; 

6. Memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umrah, dibuktikan 

dengan pernyataan oleh yang bersangkutan di atas materai 6000;  

7. Diutamakan mampu berbahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dibuktikan dengan foto copy sertifikat yang dilegalisir atau surat 

keterangan dari lembaga resmi; 

8. Belum pernah menjadi petugas haji : Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), 

Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Panitia Penyelenggara 

Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), Tim 

Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) 

dibuktikan dengan surat pernyataan oleh yang bersangkutan di atas 

materai 6000. 

 

 

 

 



III. Bidang Pelayanan Kesehatan :  

1. Umur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima 

puluh   lima) tahun pada saat mendaftar; 

2. Potokopy sertifikat yang berhubungan dengan kompetensinya dan ijazah 

minimal D3 bidang kesehatan (dokter, perawat, bidan dan apoteker), 

masing-masing dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

3. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji, dibuktikan dengan surat 

pernyataan oleh yang bersangkutan di atas materai 6000;  

4. Memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan 

memiliki komitmen terhadap kesehatan Jemaah haji, dibuktikan dengan 

surat pernyataan oleh yang bersangkutan di atas materai 6000;   

5. Diutamakan mampu berbahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dibuktikan dengan foto copy sertifikat yang dilegalisir atau surat 

keterangan dari lembaga resmi. 

6. Surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sebagai Pembimbing Haji 

dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) diatas materai 6000; 

7. Belum pernah menjadi petugas haji : Tim Pemandu Haji Indonesia 

(TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Panitia 

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi), Tim Kesehatan Haji 

Indonesia (TKHI), Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan 

Haji Daerah (TKHD) dibuktikan dengan surat pernyataan oleh yang 

bersangkutan di atas materai 6000. 

 


